
EEN PAAR DAGEN TE BEEK,

J. W. LODEESEN.

Mijn vriend J. Kinker en ik, in het begin der maand Augus-

tus eenige dagen ter onzer beschikking hebbende , besloten wij

die te besteden aan het verzamelen van Lepidoptera en kozen

daartoe een voor ons weinig bekend oord , nameUjk , de omge-

ving van Beek, bij Nijmegen; eene streek die door verscheiden-

heid van terrein en schilderachtige ligging ook in andere opzigten

een bezoek o ver waardig is.

Ofschoon een Entomoloog-verzamelaar , evenmin als een land-

bouwend sterveling , ooit geheel tevreden is met zijnen oogst
,

zoo hadden wij toch alle reden om ons over onze keus te ver-

heugen ; want behalve een aantal minder zeldzame vlinders
,

vingen wij :

Sthanelia hippocastanaria Hübn. $ en Gelechia continuella Z. ^

in de heide op de bergen 5 Hijdrüla arenosa Haw. ^ met Botys

lancealis W. V. en stramentaUs Tr. , op eene vochtige plaats
,

langs den straatweg; GraphoUtha dissimilella Tr. «?, in het gras

tegen eene heuvelhelling en meer andere zeer welkome soorten.

Onder de merkwaardige zaken vermeen ik melding te moeten

maken van een exemplaar van Satyrns Egeria L. var. <? door

mijn' vriend Kinker gevangen , 's namiddags in den zonneschijn

vliegende tegen eiken met gewone exemplaren dezer soort, welk

voorwerp, ofschoon in hoofdzaak gelijk aan den type, echter in

kleur geheel daarvan afwijkt (zie Plaat 2, fig. 1).
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Voorts ving ik bij het kloppen in de struiken op de hoogten

ten Z. O. van Beek , eene Eupithecia , die ik aanvankeUjk als

eene voor onze Fauna nieuwe soort beschouwde , doch die later

door den heer P. C. T. Snellen , te Rotterdam , bestemd is als

Eupithecia nanata Hübn. var. (zie Plaat 2, fig. 2 en 2 a), welk

gevoelen ik geneigd ben te deelen, daar ik den volgenden dag

nagenoeg op dezelfde plaats nog een exemplaar van Eup. nanata

Hübn. var. ving , dat in kleur en teekening een overgang ople-

vert tusschen den type en het eerstgenoemde door mij gevangen

voorwerp.

Door de bereidwilligheid van mijn geachten vriend Snellen van

Vollenhoven , die de vervaardiging der teekeningen op zich heeft

genomen , ben ik in staat gesteld de lezers van dit Tijdschrift

bekend te maken met deze beide afwijkingen van twee, overigens

niet zeldzame, soorten en hoop ik hunne aandacht gevestigd te

hebben op een plekje in ons Vaderland, dat, bij langduriger en

naauwgezetter exploitatie nog veel merkwaardigs zal kunnen

opleveren.

Oct. 1864.


